MØTEPROTOKOLL
Grenlandsrådet
Møtested: Folkets hus, Porsgrunn
Møtedato: fredag 19. februar 2010
År 2010, den 19. februar 2010, holdt Grenlandsrådet møte i Folkets hus i Porsgrunn, under
ledelse av leder Rolf Erling Andersen.
Følgende medlemmer var til stede:
Bamble
Tor Tollefsen, Andreas Kjær, Anne Blaker
Drangedal Wenche Kåsene, Tore Halvorsen, Arnt Olav Brødsjø
Kragerø
Kåre Preben Hegland, Solfrid Rui Slettebakken,
Porsgrunn Øystein Beyer, Torleif Vikre, Siren Johnsen,
Siljan
Ole-Kristian Holtan, Gunn Berit R. Holmelid, Tonje Løwer Gurholt
Skien
Rolf Erling Andersen, Geir Arild Tønnessen, Nils Olav Skilbred
Forfall:
Bamble: Jon Pieter Flølo
Kragerø: Erling Laland
Porsgrunn:
Siljan:
Skien:
Drangedal: Nils Tore Føreland
Fra rådmennene deltok:
Bamble:
Tore Marthinsen
Drangedal: Jørn Christian Schøth Knudsen
Porsgrunn:
Egil Johansen/Roy Martinsen
Siljan:
Hanne Winberg
Skien:
Knut Wille
Kragerø:
Andre
Robert Lien Pettersen, prosjektleder Grenlandssamarbeidet
Lars Håkonsen, Telemarksforskning Bø
Ingrid Grandum Berget, Bamble kommune
Tone Skau Jonassen, Porsgrunn kommune
Wilhelm Rondeel, Skagerak energi
Lars Stige, Naturvernforbundet Telemark
Protokollfører:
Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet.
Følgende ble behandlet:
Igjen kommentarer til innkalling og saksliste.
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Sak 01/10 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet 9/11-09
Godkjent uten kommentarer.
Vedtak:
Protokollen godkjent.
Sak 02/10 Orienteringssaker
- Restanseliste, se vedlegg.
Leder gikk igjennom listen.
– Endelig møteplan for 2010 med sted
Arbeidsutvalget la fram endelig møteplan til orientering:
Grenlandsrådet (minst fire møter årlig)
Dato
Fredag 19. februar 2010

Sted
Porsgrunn

Fredag 21. mai 2010

Kragerø

Tirs - ons
31. aug. – 1. sept. 2010

Bamble

Fredag 5. november 2010
Siljan
Regiontinget i Grenland (minst ett møte årlig)
Dato
Fredag 26. mars 2010

Sted
Skien

Fredag 17. desember 2010

Porsgrunn

- Søknad til Fylkesmannen om skjønnsmidler for 2010
Grenlandssamarbeidet har sendt søknad til Fylkesmannen om skjønnsmidler for
2010 til kommunale moderniseringstiltak. Det søkes om delfinansiering av de
prosjektene som er omtalt i handlingsplanen for Grenlandssamarbeidet for 2010.
Søknaden ligger ute på nettsiden http://www.grenlandssamarbeidet.no
- Krisesenteret i Telemark – status og veien videre
Rådmennene v/Knut Wille orienterte om saken.
Det utarbeides en prinsippsak til politisk behandling i kommunene i Grenland der
det legges fram avtale om vertkommunesamarbeid med Skien som vertskommune.
- Intensjonsavtale mellom kommunene og TFK – internasjonalt arbeid
Det er inngått en intensjonsavtale mellom grenlandskommunene og Telemark
fylkeskommune knyttet til internasjonalt arbeid primært innen EU/EØS-området.
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Avtalens formål er økt deltakelse i europeiske prosjekter, ta del i internasjonal
erfaringsutveksling, stimulere til regional utvikling og bedre kommunal
tjenesteproduksjon. Avtalen regulerer TFKs oppgaver knyttet til koordinering og
prosjektassistanse og det organisatoriske kontaktpunktet mellom TFKs
internasjonale team og grenlandssamarbeidet.
Avtalen ligger ute på nettsiden http://www.grenlandssamarbeidet.no
Sak 03/10 Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2010
– behandling av nye prosjektforslag
Saken gjelder:
Videre behandling av forslag til nye prosjekter som ble fremmet i forbindelse med
kommunenes behandling av handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2010.
Bakgrunn:
Følgende forslag til nye prosjekter/samarbeidsområder er foreslått:
Forslag fra Porsgrunn:
”Bystyret i Porsgrunn viser til Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for 2010, kapittel 2.
der det b.a. står:
”Grenlandsrådet har, i tillegg til de prosjektene som er tatt med i handlingsplanen, drøftet
samarbeid på følgende områder:…. – Forslag om at rådmennene sammen med de ansattes
organisasjoner skal se på områder i kommunens oppgaveløsning som faglig sett kan bli
styrket ved en sterkere samorganisering.”
Bystyret ber i denne sammenheng kommunenes representanter i Regiontinget i Grenland og
Grenlandsrådet ta initiativ til et prosjekt for faglig utvikling og økt kostnadseffektivitet
innenfor utvalgte økonomisk-administrative støttefunksjoner i Grenlandskommunene.
Konkret foreslås at Grenlandsrådet gir rådmennene i oppdrag å utrede og foreslå tiltak
innenfor dette området innen 1.10.2010. Grenlandsrådet er styringsgruppe for arbeidet.
Prosjektet ses i sammenheng med vedtatte delprosjekter i Handlingsplanen for 2010:
Samarbeid om fornyelse og utvikling – felles IKT-satsing i Grenland, herunder Sak- og
arkivsystem og Felles skatteoppkrever i Grenland – forprosjekt.”
Forslag fra Skien:
”Noen svært får av våre unge innbyggere utsettes for ulykker som gjør at det kreves tett
oppfølging resten av livet. Det kan være for eksempel bilulykker, drukning eller andre former
for ulykker. Noen av disse ender på institusjon for eldre eller andre boformer som ikke er
egnet, noe som ikke er ba for den enkelte eller pårørende.
SAMBA som er et samarbeidsprosjekt som åpner straks og også her kan det være grupper
som det er bra at vi samarbeider om videre i livet deres.
For å øke livskvaliteten til disse foreslår Skien bystyret at:
Det etableres et prosjekt som ser på mulighetene for et samarbeid om unge og
ressurskrevende brukere i Grenlands-kommunene. Det skal se på muligheten for å etablere
bofelleskap, felles arbeidsplasser og sosiale aktiviteter.
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Inn under samhandlingsreformen – felles samhandlingssjef. Skien og Porsgrunns politiske
utvalg – helse- og sosialutvalgene - skal ha møte med sykehuset 13. januar vedr.
samhandlingsprosjektet. Viktig at dette tas opp her som et innspill til innholdet i
samarbeidet.”
Forslag fra Bamble:
1.
Bamble kommunestyre vedtar forslag til handlingsplan for Grenlandssamarbeidet
for 2010 slik den er forelagt, under forutsetning av at Fylkesmann bevilger kr
300.000,- ekstra til marin kartlegging.
2.
Hvis Fylkesmann ikke bevilger kr 300.000,- ekstra av skjønnsmidlene til marin
kartlegging, ber Bamble kommunestyre at budsjettet omarbeides slik at det gis
nødvendig økonomisk bidrag til ferdigstillelsen av den påbegynte marine
kartlegging.
3.
Bamble kommune ber Grenlandssamarbeidet se på et fellesprosjekt innenfor
utfordringene rundt området sykefravær / arbeidsmiljø.
4.
Grenlandskommunene viser til Regjeringens Handlingsplan mot tvangsekteskap,
og ønsker å utrede muligheter for samarbeid om Holdningsskrapende arbeid mot
tvangsekteskap. Det ønskes også mulighet for samarbeid mot kjønnlemlestelse.
Regiontinget i Grenland behandlet endelig handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2010 i sitt
møte 18.12.2009 og fattet følgende vedtak:
”Vedtak:
Regiontinget vedtar Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2010 slik den er forelagt.
Regiontinget vedtar budsjett for Grenlandssamarbeidet slik dette er forelagt.
Forslag fra Porsgrunn:
Regiontinget i Grenland ser positivt på forslaget fra Porsgrunn. Før viderebehandling av
Grenlandsrådet i tråd med forslaget, må de enkelte kommunene ha undergitt forslaget et
selvstendig behandling. Forslaget oversendes kommunene.
Forslag fra Skien:
Regiontinget i Grenland ser positivt på forslaget fra Skien. Før viderebehandling av
Grenlandsrådet i tråd med forslaget, må de enkelte kommunene ha undergitt forslaget et
selvstendig behandling. Forslaget oversendes kommunene. Forslaget ses i sammenheng med
Helseprosjektet ifbm. Samhandlingsreformen.
Forslag fra Bamble:
Regiontinget i Grenland ser positivt på forslaget fra Bamble. Før viderebehandling av
Grenlandsrådet i tråd med forslaget, må de enkelte kommunene ha undergitt forslaget et
selvstendig behandling. Forslaget oversendes kommunene.
Under forutsetning av positive vedtak i kommunene, tas prosjektene inn i Handlingsplanen.”
Behandling:
Rådmennene la fram forslag til videre behandling av prosjektforslagene.
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Rådmennene starter opp prosjektet felles stab-støtte funksjoner så snart som mulig. Skien og
Porsgrunn og Siljan har allerede positive vedtak. De øvrige kommunene tiltrer når positive
vedtak foreligger.
Rådmennene ser at det er problemstillinger knyttet til administrativ kapasitet i alle
kommunene og foreslår at de øvrige prosjektforslagene ikke legges fram for behandling i alle
kommunene på dette tidspunkt. Det vises her til de fellesprosjektene som pågår og allerede er
vedtatt i Grenlandssamarbeidets handlingsplan. Videre vises det til at det allerede pågår mye
godt arbeid på disse områdene i kommunene og i andre løpende samarbeidsprosjekter.
Rådmennene vil administrativt ta initiativ til et samarbeid bl.a. om holdningsskapende arbeid
mot tvangsekteskap og kjønnlemlestelse.
Grenlandsrådet drøftet kort søknad om finansiering av prosjekt marin kartlegging.
Grenlandsrådet innvilget søknad under forutsetning om at Fylkesmannen bevilget kr.
300 000,- ekstra skjønnsmidler til Grenlandssamarbeidet. En slik bevilgning ble ikke gjort.
Søknad om finansiering fra prosjektet avslås derfor i utgangspunktet. Grenlandsrådet drøftet
saken gav daglig leder i samråd med rådmannskollegiet å vurdere en omarbeidelse av
budsjettet og søknaden fra prosjektet på nytt.
Vedtak:
Grenlandsrådet støtter rådmennenes forslag om videre behandling av prosjektforslagene.
Det startes et prosjekt for faglig utvikling og økt kostnadseffektivitet innenfor utvalgte
økonomisk-administrative støttefunksjoner i Grenlandskommunene. Prosjektet omtales i
Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for 2010. De øvrige forslagene avventes.
Daglig leder og rådmannskollegiet vurdere en omarbeidelse av budsjettet og søknaden fra
prosjektet Marine kartlegging.
Sak 04/10 Årsmelding for Grenlandssamarbeidet 2009
Saken gjelder:
Årsmelding for Grenlandssamarbeidet 2009 med regnskap.
Behandling:
Årsmelding for Grenlandssamarbeidet ble lagt fram.
Regnskap for 2009 knytter seg til bruken av tildelte skjønnsmidler fra fylkesmannen.
Vedtak:
Årsmelding og regnskap for Grenlandssamarbeidet for 2009 oversendes for behandling i byog kommunestyrene med følgende innstilling:
Årsmelding med regnskap for Grenlandssamarbeidet for 2009 vedtas slik den er forelagt.
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Sak 05/10 Prosjekt ”Klimakutt i Grenland” – behandling av sluttrapport
Saken gjelder:
Prosjekt ”Klimakutt i Grenland” la fram sluttrapport ; handlingsplan med konkrete mål og
prioriterte tiltak (kort- og langsiktige) som kan bidra til å redusere Grenlands samlede utslipp
av klimagasser.
Bakgrunn:
Regiontinget i Grenland vedtok den 15. februar 2007 å igangsette et prosjekt kalt ”Klimakutt i
Grenland”. Det ble etter dette nedsatt en prosjektgruppe bestående av medlemmer fra
næringslivet, kommunene, forskningsmiljøet, miljøbevegelsen, fylkeskommunen og
fylkesmannen som sammen finner frem til tiltak og finansieringsmodeller som redusere
Grenlands utslipp av klimagasser. Grenlandsrådet utgjør styringsgruppa.
Prosjektet mål er å kartlegge og analysere nåsituasjon (del I) og foreslå en handlingsplan med
konkrete mål og prioriterte tiltak (kort- og langsiktige) som kan bidra til å redusere Grenlands
samlede utslipp av klimagasser (del II). Tiltaksplanene skal redegjøre for hvem som har
ansvar for gjennomføring, mål for reduksjon, og forslag til finansiering for den utførende
fasen for de forskjellige tiltakene. Prosjektperioden er 2 år. Prosjektstart november 2007 –
prosjektslutt desember 2009. Rapport fra prosjektets del I ble lagt fram for Regiontinget i
august 2008. Del II avleveres til første politisk behandling i Grenlandsrådet i februar 2010.
Telemarksforskning Bø ble engasjert for å bistå i prosjektets fase 2.
Behandling:
Prosjektleder Solfrid Rui Slettebakken orienterte om prosjektet og la fram utarbeidet
handlingsplan med konkrete mål og prioriterte tiltak (kort- og langsiktige) som kan bidra til å
redusere Grenlands samlede utslipp av klimagasser.
Prosjektet konkluderer med at kommunenes viktigste verktøy i arbeidet med å redusere
klimagassutslippene er en aktiv bruk av planmyndigheten. Arealplanleggingen i kommunene
skal være langsiktig og legge til rette for miljø- og klimariktig arealbruk i dag og i fremtiden.
Videre bør kommunene i Grenland samordne sine arealplaner og rullere disse samtidig og i
nært samarbeid.
Prosjektgruppen vil videre trekke fram arbeid for realisering av Eidangerparsellen og CO2fangst, - transport, og –lagring som viktige områder å jobbe videre med.
Handlingsplanen legges mandag 15.2. ut på nettsiden sammen med øvrige saksdokumenter til
Grenlandsrådet http://www.grenlandssamarbeidet.no
Prosjektgruppen la fram forslag til uttalelse fra Grenlandsrådet vedr. Eidangerparsellen, se
vedlegg 2.
Flere av prosjektgruppens deltakere var tilstede under Grenlandsrådets behandling av saken.
Vedtak:
Grenlandsrådet tar orienteringen til etterretning og oversender handlingsplanen til behandling
i de enkelte kommunene.
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Grenlandsrådet ønsker å fokusere på å arbeide for realisering av Eidangerparsellen,
samordning av kommunenes arealplaner og CO2-fangst, -transport og –lagring.
Grenlandsrådet oppfordrer de øvrige prosjektdeltakerne til aktivt å bruke og følge opp felles
utarbeidet handlingsplan.
Grenlandsrådet støtter forslag til uttalelse vedr Eidangerparsellen. Uttalelsen oversendes
nasjonale myndigheter.
Sak 06/10 Valg – Grenlandsrådet leder og arbeidsutvalg
Valg av ny leder og arbeidsutvalg for Grenlandsrådet.
AU legger fram følgende forslag til ny leder og arbeidsutvalg:
Leder:

Kåre Preben Hegland , ordfører Kragerø (H)

Nestleder:

Øystein Beyer, ordfører Porsgrunn (AP)

Medl.:

Nils Olav Skilbred, opposisjon Skien (FrP)

Vedtak:
Følgende personer enstemmig valgt:
Leder:
Kåre Preben Hegland , ordfører Kragerø (H)
Nestleder:
Øystein Beyer, ordfører Porsgrunn (AP)
Medl.:
Nils Olav Skilbred, opposisjon Skien (FrP)
Grenlandsrådet takker Rolf Erling Andersen for jobben som leder av Grenlandsrådet i 20082009.
Sak 07/10 Eventuelt
Uttalelse fra Grenlandsrådet vedr. nedleggelse av Ungdomspsykiatrisk senter
Nils Olav Skildbred la fram forslag til uttalelse fra Grenlandsrådet vedr. nedleggelse av
Ungdomsspykiatriks senter ved Sykehuset Telemark HF.
Vedtak:
Grenlandsrådet støtter forslaget til uttalelse og denne oversendes Sykehuset Telemark HF.
For øvrig ingen saker til eventuelt.
Det ble så avholdt forhandlingsmøte mellom grenlandskommunene vedr. utvidelse av
Vekst i Grenland AS.
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Restanseliste Grenlandsrådet
Dato: 4. februar 2010
Sak nr.
04/10

Møtedato
19.02.2010

Sak
Årsmelding for Grenlandssamarbeidet
2009
Prosjekt ”Klimakutt i Grenland”sluttrapport
Valg – Grenlandsrådet leder og
arbeidsutvalg

05/10

19.02.2010

06/10

19.02.2010

41/09
40/09

09.11.2009
09.11.2009

Orientering om SAMBA
Handlingsplan for 2010 m/forslag til budsjett

39/09
38/09

09.11.2009
09.11.2009

Felles IKT-satsing i grenlandskommunene
Gjennomgang av Vekst i Grenland AS

36/09
35/09
31/09
30/09
27/09

09.11.2009
09.11.2009
21.09.2009
21.09.2009
21.09.2009

Svineinfluensa - orientering
Folkehelse – videre samarbeid med TFK
Bystrategi Grenland
Regional planstrategi – høring
Fairtrade og etisk handel

26/09
21/09

21.09.2009
20.05.2009

Full City havariet – orientering om status
Beredskapsnettverk i Grenland samarbeidsavtale

17/09

20.05.2009

Grenland havn – framtidig havnestruktur

14/09

20.05.2009

Friluftsarbeidet i Grenland/nedre Telemark –
framtidig organisering

13/09

20.05.2009

13/09

20.05.2009

Sykehuset Telemark – renovering av lokaler i
Porsgrunn
Gass til Grenland

03/09

13.02.2009

Prosjekt Kvinner i lokalpolitikken

36/08

03.11.2008

Samarbeid på helseområdet – bedre

Status

Forslag til nye
prosjekter/tillegg
behandles 19.02.2010
Under arbeid
Oppfølging –
forhandlingsmøte
19.02.2010

Under arbeid
Avsluttet
Avsluttet i
Grenlandsrådet
Sak oversendt til de
enkelte kommunene des.
2009
Behandlet i de tre eierkommunene –
anmodning om styrets
vurdering oversendt
Sak utarbeides for
oversendelse til de
enkelte kommunene
Stilt i bero
Stilt i bero
Under arbeid – avsluttes i
2011
Under arbeid
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samordning mellom Sykehuset Telemark og
kommunene

Det søkes om samarbeid
med KS-Telemark. Settes
opp på Grenlandsrådets
møte 21. mai 2010.
Forhandlingsmøte
19.02.2010
Stilt i bero

35/08

03.11.2008

Kragerø og Drangedals inntreden i ViG

35/08

03.11.2008

Utredning av mulig infrastrukturselskap

35/08

03.11.2008

34/08

03.11.2008

Sak oversendt fra Skien
til de øvrige kommunene
Under arbeid

28/08

18.08.2008

Mulig felles oppreisningsordning for tidligere
barnevernsbarn
Prosjektet Samordning og styring av felles
eierskap
Forslag om forsøksordning vedr. salg av
glassflasker i sommermånedene

25/08

18.08.2008

Forslag om å opprette prosjektstilling for å
styrke samarbeidet med Europa

24/08

18.08.2008

20/08

04.04.2008

19/08

04.04.2008

17/07

17.09.07

Utdyping og gjennomføring av Strategisk
Næringsplan for Grenland 2008-2011
Prosjektet Interkommunalt geodata samarbeid
i Grenland
Samordning av det forebyggende arbeidet
blant ungdom i Grenland
Status vedr. universitetsplanene i fylket

Stilt i bero –
partnerskapsavtale med
TFK undertegnet
Oppfølging av
enkeltsaker under arbeid
Under arbeid

Under oppfølging i den
enkelte kommune

Under arbeid – avsluttet
des. 2009
Avventer
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VEDLEGG 2
Til
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa,
Finansminister Sigbjørn Johnsen,
Nærings- og handelsminister Trond Giske,
Miljø- og Utviklingsminister Erik Solheim,
Stortingets Transport og kommunikasjonskomité,
Stortingets Energi og miljøkomité og
Stortingets Næringskomité
Skien, 1. mars 2010

Eidangerparsellen må på plass!
- avgjørende for Grenlands miljøsatsing
Grenlandssamarbeidet som er samarbeidsorgan for kommunene Bamble, Drangedal,
Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien, vil understreke betydningen av at
Eidangerparsellen blir påbegynt i 2011.
Regjeringen har store ambisjoner om satsing på klimavennlig transport. Det krever
infrastruktur og troverdige tilbud. Om anleggsarbeidene ikke kommer i gang i 2011, vil
markedskraften forvitre til fordel for veibasert transport. Det vil bety at et av Norges største
byområder og eksportindustriområder vil være satt utenfor muligheten til å benytte jernbane
til klimariktig transport av regjeringen.
Med dette oversendes felles uttalelse fra grenlandskommunene vedtatt i Grenlandsrådet den
19. februar 2010
På vegne av Grenlandsrådet
Kåre Preben Hegland (sign)
Ordfører i Kragerø/ Leder av Grenlandsrådet
1 Vedlegg
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Til:
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa,
Finansminister Sigbjørn Johnsen,
Nærings- og handelsminister Trond Giske,
Miljø- og Utviklingsminister Erik Solheim,
Stortingets Transport og kommunikasjonskomité,
Stortingets Energi og miljøkomité og
Stortingets Næringskomité

Eidangerparsellen må på plass!
- avgjørende for Grenlands miljøsatsing
Grenlandssamarbeidet som er samarbeidsorgan for kommunene Bamble,
Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien, vil understreke betydningen av at
Eidangerparsellen blir påbegynt i 2011.
Regjeringen har store ambisjoner om satsing på klimavennlig transport. Det krever
infrastruktur og troverdige tilbud. Om anleggsarbeidene ikke kommer i gang i 2011, vil
markedskraften forvitre til fordel for veibasert transport. Det vil bety at et av Norges
største byområder og eksportindustriområder vil være satt utenfor muligheten til å
benytte jernbane til klimariktig transport av regjeringen.
Planlegging og regulering av Eidangerparsellen har en lang historie. Allerede i 1997 bevilget
Grenlandskommunene 10 mill kr i et avtalt spleiselag med staten for å få fortgang på
planlegging og utbygging. I dag, 13 år etter, er vi fortsatt på planleggingsstadiet. I
mellomtiden er E18 snart ferdig planlagt og utbygget til 4-feltsvei. Flere jernbaneprosjekter er
ferdigplanlagt og under arbeid. Stortinget har til og med igangsatt jernbaneprosjekter uten helt
ferdige planer.
Det er på tide at regjering og storting tar innover seg og leverer noe tilbake til det eneste
fylket, og den eneste regionen, som i tiår har hatt jernbane øverst på prioriteringslista inn mot
Nasjonal Transportplan. Nå er det alvor og det haster.
Eksisterende bane mellom Larvik og Porsgrunn, ble bygget i 1881, er nedslitt og trenger,
i følge Jernbaneverket, en snarlig opprustning for minst 300 mill kr for å kunne
opprettholde trafikken på strekningen. På grunn av at banen både er svingete og rasutsatt,
kjører togene med sterkt redusert hastighet på strekningen. Situasjonen for regularitet og
sikkerhet fortoner seg akutt.
Disse midlene vil det være langt mer fornuftig i å bruke på en ny og oppgradert strekning. En
strekning som er nøkkelen til et oppgradert jernbanenett de 6 fylkene Vestfold- og
Sørlandsbanen beveger seg i.
Eidangerparsell gir spesielt stor virkning fordi reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn
reduseres fra 35 til 11 minutter. Dette representerer et ”kvantesprang” i reisetid. Dette vil
11

bidra til å utvikle søndre Vestfold og Grenland som bo- og arbeidsregion. For næringsklyngen
i dette området er det av avgjørende betydning å bedre mobiliteten for arbeidskraft og
kompetanse. De 2000 pendlerne som daglig pendler mellom Grenland og Vestfold vil få et
attraktivt tilbud. Ingen av disse bruker i dag toget. Næringsliv og befolkning i Grenland er
store brukere av Torp flyplass og vil få et langt bedre tilbringeralternativ når
Eidangerparsellen er på plass.
Prosessindustrien i Grenland er i betydelig utvikling med mange nye bedrifter og
produkter. De fleste av disse er bedrifter med høyt miljøfokus og miljøriktige produkter
og produksjonsprosesser. Mange av disse bedriftene etterspør muligheter for å utvikle bedre,
og mer miljøriktige, transportløsninger.
Eidangerparsellen er en forutsetning for å effektivisere godsstrømmene til og fra
industrien, og eksporten og importen over Grenland Havn ytterligere.
Det er potensial for vesentlig overføring av gods fra veg til sjø og bane dersom banekapasitet
og regularitet bedres. Lokale utredninger viser at det kan gjøres betydelige kutt i klimautslipp,
partikler og NOx om bare en liten andel av godsstrømmen flyttes til bane.
Etter vedtak fra Stortinget utarbeides det nå endret reguleringsplan fra ett til to spor og med
hastighet opp til 250 km/t. Denne planen vil være ferdig sommeren 2010. Beslutning om ett
eller tosporsjernbane skal tas av Stortinget. Denne beslutningen er egentlig prinsipiell; Skal
det legges til rette for sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen eller ikke. Det
forefinnes tilstrekkelig utredningsdata til at denne beslutningen kan tas i revidert statsbudsjett
sommeren 2010. Da kan byggestart sikres i statsbudsjettet for 2011.
Grenlandssamarbeidet krever at beslutningen om ett eller tospors jernbane på
Eidangerparsellen gjøres i forbindelse med revidert budsjett for 2010 og at igangsetting
av byggingen varsles i statsbudsjettet for 2011.
Kopi:
Jernbaneverket
Telemark Fylkeskommune
Vestfold Fylkeskommune
Larvik kommune
Telemarksbenken
Media
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VEDLEGG 3
Til Sykehuset Telemark HF

Uttalelse fra Grenlandsrådet vedr. nedleggelse av Ungdomspsykiatrisk senter:

NEI til nedleggelse av Ungdomspsykiatrisk senter (UPS)
ved Sykehuset Telemark
Ungdomspsykiatrisk senter (UPS) ved Sykehuset Telemark stenges. Barn og tenåringer med
psykiske lidelser skal nå behandles ved akuttpsykiatrisk avdeling for voksne.
Grenland har bl.a. store utfordringer knyttet til grove kriminelle handlinger utført av ungdom
med alvorlige psykiatriske problemer. Det er derfor svært viktig at man finner en løsning som
sikrer opprettholdelse av ungdomspsykiatrisk senter.
Grenlandsrådet aksepterer ikke at ungdomspsykiatrisk senter stenges, og mener at dette ikke
står i samsvar med regjeringens uttalte mål om å satse på barne- og ungdomspsykiatri.
Det er nødvendig å sikre at tilbudet til barn og ungdom med psykiatriske problemer
videreføres og forsterkes. Ikke legges ned, slik man nå er vitne til.

På vegne av Grenlandsrådet
Kåre Preben Hegland (sign)
Ordfører i Kragerø/ Leder av Grenlandsrådet

Kopi:
Telemarksbenken
Helse Sør-Øst RHF
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